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Aanmeldingsprocedure Junior College  
  
Aanmelding  

  

De aanmelding begint met het invullen van alle gegevens en het toesturen, via de reguliere 

post, van de formulieren. Minimaal nodig zijn:  

• Het aanmeldingsformulier Junior College van ouders/verzorgers  

• De vragenlijst van ouders/verzorgers  

• De vragenlijst van leerkracht inclusief de daarin genoemde schoolgegevens  

(LOVS/methodegebonden toetsen)  

• Een positief VWO advies, op papier aangeleverd door de huidige basisschool  

  

Voorwaarden voor toelating  

  

1. De leerling zit in groep 8 van primair onderwijs of de ontwikkeling van het kind is 

passend voor dit leerjaar.  

2. De leerling heeft een VWO advies.  

3. Er zijn geen aantoonbaar (ernstige) gedragsproblemen en/of 

ontwikkelingsstoornissen.  

4. Aantoonbaar of een hoog vermoeden van: een hoge creativiteit, hoge 

taakgerichtheid, hoge gevoeligheid in minimaal één setting (school, thuis en/of bij 

peers). Hiervoor vullen ouders en de huidige leerkracht van de leerling een vragenlijst 

in.   

5. Ouders en primair onderwijs hebben geconstateerd dat de leerling nog niet ‘klaar’ is 

om door te stromen naar de brugklas. Dit kan om een aantal redenen het geval zijn: 

asynchrone ontwikkeling, hiaten in de kennis, gebrek aan executieve vaardigheden, 

een vaste mindset, etc. Zie voor een volledige lijst het aanmeldingsformulier en de 

vragenlijsten.  

  

Bij het bepalen van de toelating is de analyse van de samenhang van alle gegevens en de 

leerling als persoon van belang. Het complete beeld is bepalend voor selectie.   

Om zorg te dragen voor een zorgvuldige selectie worden alle selectiecriteria onderzocht, 

geanalyseerd en beoordeeld door de TLC (toelatingscommissie) van personen die in ieder 

geval gespecialiseerd zijn in de thematiek van hoogbegaafdheid.   
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Procedure   

  

U ontvangt per e-mail een bevestiging van de aanmelding. Als de minimaal vereiste 

documenten aanwezig zijn, worden deze doorgestuurd naar de toelatingscommissie (TLC). 

Bij veel belangstelling hanteren wij het criterium van volgorde van aanmelding. Dit laatste 

uiteraard na bevonden geschiktheid voor plaatsing. De datum die geldt als 

aanmeldingsdatum is die waarop alle vereiste formulieren door ons zijn ontvangen.   

  

De toelatingscommissie beoordeelt het dossier en geeft een voorlopig advies. Bij een positief 

advies ontvangt u een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek (intakegesprek). De 

ouders/verzorgers gaan dan met de coördinator hoogbegaafdheid in gesprek. Daarna volgt 

een gesprek met het kind.  

Dit gesprek vindt overigens eerst plaats als daadwerkelijk uitzicht is op plaatsing; als er dus 

plek is op school.   

  

De toelatingscommissie gebruikt verder de gegevens van de school van herkomst van het 

kind (onderzoeksverslagen, gesprekken en informatie van ouders en school) om te 

beoordelen of uw kind toegelaten kan worden.   

Bij een positief advies kan het kind worden ingeschreven.  

  

Evenwichtige groepen  

  

De school streeft naar evenwichtige groepen. Gegevens als de verdeling jongens en meisjes 

en het aantal kinderen met aanvullende speciale zorgbehoeften zijn van invloed op de 

definitieve plaatsing van de kinderen.   

  

Voorwaarden voor de start in schooljaar 2019-2020  

  

Bij voldoende aanmelding en de juiste voorwaarden start het Junior College in het schooljaar 

2019-2010.  
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